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Vejledning vedr. flyvende instruktører:
”DUO skal tilsikre, at organisationen er bemandet med personale, hvor antallet af instruktører og disses kvalifikationer er i overensstemmelse med den uddannelse som organisationen tilbyder.
Instruktører skal være i besiddelse de kvalifikationer, der kræves i ULHB gr. 330, for den type undervisning de udfører”.
Betingelserne for at have gyldig kontrollant-/instruktørrettighed:
a) Indenfor 24 måneder, med en kontrollant/instruktør udpeget af UC, have gennemført
instruktør-PFT på UL-fly.
(anm.: PFT for kontrollanter og instruktører skal forestås af en kontrollant – dvs. instruktører kan ikke forestå PFT for en anden instruktør eller kontrollant)
b) indenfor de seneste 12 måneder have en flyvetid som UL-instruktør på mindst 10 timer
eller gennemført PFT/UL-instruktør
c) have deltaget på et godkendt instruktørseminar indenfor de seneste 36 måneder
d) Instruktører o/ 70 år skal have en class II helbredsgodkendelse (fra første u/s hos
AME efter fyldte 70 år)
Evaluering af instruktører:
UC skal løbende vurdere, om DUO’ens instruktører lever op til de krav om kompetencer,
der fremgår af ULHB gr. 330, herunder:











Forberedelse af ressourcer
Skabelse af en indlæringsfremmende atmosfære
Formidling af viden
Integration af trussels- og fejlstyring (TEM)
Administration af tid for at opfylde uddannelsesmål
Fremme af læring
Bedømmelse af elevens præstation
Overvågning og vurdering af fremskridt
Evaluering af uddannelsessessioner
Rapportering af resultater

Antallet af instruktører der er tilknyttet DUO’en.
SC for uddannelsesflyvepladsen er ansvarlig for, at der er et så passende antal instruktører
til uddannelse i uddannelsesprogrammerne, at dels uddannelsen kan gennemføres, dels at
instruktørerne fastholder en sådan rutine og træning, at kvaliteten og sikkerheden i uddannelsen fastholdes.
Hver instruktør skal så vidt muligt indenfor to på hinanden følgende år have gennemført
et antal flyvninger med en eller flere elever på samtlige uddannelsesnormer fra DKS-1 til
EKS-7.
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SC kan indstille til UC at antallet af DUO-instruktører tilpasses antallet af elever under uddannelse.
Instruktører der ikke er DUO-instruktører:
Instruktører uden for DUO’en kan fastholde deres instruktørrettighed ved opfyldelse af betingelser som nævnt i ULHB gr. 332, og den praktiske uddannelsesflyvning kan ske ved flyvning med piloter ved uddannelses- og træningsflyvninger der pågår efter erhvervet ULcertifikat/-rettighed. Disse instruktører må, i det omfang de har rettigheden til det, forestå
PFT, omskolinger og videregående træningsflyvninger.
Alt hvad en instruktør kvitterer for i en pilots logbog vedr. to-sædet flyvning, tæller til opfyldelse af minimumskravene for flyvetid for opretholdelse af instruktørrettigheden.
Opretholdelse af instruktørrettighed ved fornyet kompetencebedømmelse med kontrollant:
Det er DUO’ens politik, at instruktører i DUO’en er instruktører på baggrund af god rutine og
træning i at uddanne piloter. Der er dog mulighed for, at rettigheden som instruktør også
kan fornyes ved at:
a) have deltaget på et genopfriskningskursus af min. 1 dags varighed
b) samt have aflagt en fornyet prøve med en dertil af UC udpeget kontrollant.

Instruktører kan kun forny deres rettighed på denne måde, hvis der er en hel særlig baggrund – f.eks. ved hjemkomst fra udstationering i en længere periode, ved genoptagelse af
flyvning, f.eks. efter manglende helbredsgodkendelse og lignende særlige tilfælde.
Mere end 36 måneder efter udløb af hidtidig rettighed, kan genudstedelse kun finde sted efter deltagelse i fornyet instruktørkursus.
Instruktører der må foretage grunduddannelse:
Ved grunduddannelse forstås flyvning på samtlige normer fra DKS-1 til DKS-14 samt EKS-1 til
EKS-4.
Alle instruktører der af deres klub er anmeldt som instruktør til grunduddannelse, er markeret med X i feltet ”Udd” i ULHB gr. 305.
Instruktører, der ikke er anmeldt som instruktør til grunduddannelse, må ikke deltage i
grunduddannelse af elever.
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